
 

VÝPIS  Z   U S N E S E N Í 

 

z 19. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda 

konaného dne 30.03.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo obce ve Staré Červené Vodě: 

 

 

I. Schvaluje: 

 

01. Veřejné hlasování v průběhu jednání 19. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva 

obce ve Staré Červené Vodě. 

02. Program 19. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce. 

03. Členy návrhové komise – Ing. Hana Kvitová, Distler Martin, Frencl Miroslav. 

04. Ověřovatelé zápisu –  Danuše Krčová, Miroslav Novák.  

05. Rozpočtové opatření Krajského úřadu Olomouckého kraje účelová neinvestiční 

dotace ve výši 308 234,40 Kč pro Základní a Mateřskou školu Stará Červená Voda, 

příspěvková organizace, Stará Červená Voda č.p. 164, na realizaci projektu v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekty využívající 

zjednodušené vykazování nákladů, v předloženém znění. 

06. Poskytnutí neinvestiční dotace na provoz Tělovýchovné jednotě sokol Stará Červená 

Voda, z.s., se sídlem Stará Červená Voda č.p. 112, na rok 2017 ve výši 100.000,-- 

Kč.  

07. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

právních předpisů, uzavřenou s Tělovýchovnou jednotou Sokol Stará Červená Voda, 

z.s., se sídlem Stará Červená Voda č.p. 112, ve výši 100 000,- Kč, v předloženém 

znění. 

08. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Českého svazu chovatelů, Základní 

organizace Stará Červená Voda, se sídlem Nová Červená Voda, na rok 2017  

ve výši 20 000,- Kč. 

09. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

právních předpisů, uzavřenou s Českým svazem chovatelů, Základní organizace 

Stará Červená Voda, se sídlem Nová Červená Voda, ve výši 20 000,- Kč, 

v předloženém znění. 

10. Poskytnutí neinvestiční dotace na organizaci Dětského dne Českému  svazu 

chovatelů, Základní organizace Stará Červená Voda, se sídlem Nová Červená Voda, 

na rok 2017 ve výši 15 000,- Kč. 

11. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

právních předpisů, uzavřenou s Českým svazem chovatelů, Základní organizace 

Stará Červená Voda, se sídlem Nová Červená Voda, ve výši 15 000,- Kč, 

v předloženém znění. 



12. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost SDH Stará Červená Voda, se sídlem Stará 

Červená Voda č.p. 102, na rok 2017 ve výši 50 000,-- Kč. 

13. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

právních předpisů, uzavřenou s SDH Stará Červená Voda, se sídlem Stará Červená 

Voda č.p. 102, ve výši 50 000,-- Kč, v předloženém znění. 

14. Poskytnutí neinvestiční dotace na činnost Českého svau včelařů, o.s., Základní 

organizace Velká Kraš, se sídlem Kobylá nad Vidnávkou č.p. 53,  na rok 2017 ve 

výši    5 000 ,- Kč. 

15. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

právních předpisů, uzavřenou s Českým svazem včelařů, o.s., Základní organizace 

Velká Kraš, se sídlem Kobylá nad Vidnávkou č.p. 53, Kobylá nad Vidnávkou, ve 

výši 5 000,- Kč, v předloženém znění. 

16. Poskytnutí neinvestiční dotace k zajištění celoroční činnosti a péče o uživatele obce 

Stará Červená Voda v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě, Charita 

Jeseník, se sídlem Zámecké nám. 2, Jeseník, na rok 2017 ve výši 30 000,- Kč. 

17. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

právních předpisů, uzavřenou s Charitou Jeseník, Domov pokojného stáří  

sv. Hedviky Vidnava, se sídlem Zámecké nám. 2, Jeseník, ve výši 30 000,- Kč, 

v předloženém znění. 

18. Poskytnutí neinvestiční dotace na spoluúčast obce na pořádání akce Skorošické 

slavnosti, Obec Skorošice, Skorošice č.p. 93, na rok 2017 ve výši 5 000,-- Kč.  

19. Smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou v souladu s § 159 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

právních předpisů, uzavřenou s Obcí Skorošice, se sídlem Skorošice č.p. 93, ve výši 

5 000,- Kč, v předloženém znění. 

20. Na rok 2017 schodkový rozpočet obce Stará Červená Voda s tím, že schodek bude 

uhrazen finančními prostředky z minulých let. 

21. Střednědobý rozpočtový výhled obce Stará Červená Voda na rok 2019, 

v předloženém znění. 

22. Účetní odpisový plán obce Stará Červená Voda na rok 2017, v předloženém znění. 

23. Směrnici č. 01/2017 o stanovení pravidel a ceny za pronájem a pacht obecních 

pozemků, v předloženém znění. 

24. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 90 SČV, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Kandráč Miroslav, Kándráčová Žofia. 

25. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 95a SČV, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Albert Josef. 

26. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 27a NČV, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Kratochvíl Jan. 



27. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 16a SČV, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – MPA Group. 

28. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 14 DČV + 30 

SČV, uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „občanský zákoník“) – Agro A.R.W., Stará Červená Voda. 

29. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 687 SČV, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – TJ Sokol SČV. 

30. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 973/2 SČV, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Matoušek Ladislav. 

31. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 1264/2 SČV, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Hanzlíková Františka. 

32. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. 175 SČV, 

uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) – Česká pošta, a.s. 

33. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. LV 8 SČV + 

NČV, uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „občanský zákoník“) – Lesy České republiky. 

34. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. LV 207+ 208 

SČV+NČV, uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) – Správa silnic Olomouckého 

kraje. 

35. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. LV 10002 

SČV + NČV, uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) – Státní pozemkový úřad. 

36. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – č. LV 60000 

SČV+NČV, uzavřenou dle ustanovení § 1267 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) – Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových. 

37. Smlouvu o dílo uzavřenou se  ZETOS, spol. s r.o., se sídlem Velká Kraš č.p.125, 

Velká Kraš na akci „Kulturní dům Stará Červená Voda – Elektroinstalace“, 

v předloženém znění.  

38. Smlouvu o spolupráci o zajištění požární ochrany v obci Stará Červená Voda s SDH 

Stará Červená Voda, zastoupena starostou sboru Vítem Šulkem, se sídlem Stará 

Červená Voda č.p. 102, Stará Červená Voda, v předloženém znění. 

39. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 54/2 zahrada o výměře 124 m
2
, p.č.       

st. 177 zbořeniště o výměře 181 m
2
 v k.ú. Stará Červná Voda. 

40. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 846/1, trvalý travní porost o výměře     

885 m
2
 ,v k.ú. Nová Červená Voda. 

41. Zveřejnění záměru převodu pozemků p.č. 611/12, trvalý travní porost o výměře    

167 m
2
, p.č. 653/4, zahrada o výměře 490 m

2
 , v k.ú. Nová Červená Voda. 

42. Zveřejnění záměru převodu pozemku p.č. 1777/17, ostatní plocha o výměře           

128 m
2
 v k.ú. Nová Červená Voda. 

43. Smlouvu o nájmu bytu obce s paní Monikou Dostálovou, Česká Ves, v předloženém 

znění. 

44. Smlouvu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce s jednotlivými členy 

JSDH, v přeloženém znění. 



 

II. Bere na vědomí: 

 

01. Kontrolu plnění usnesení z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará 

Červená Voda. 

02. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2016. 

03. Výsledek řádné inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2016 včetně 

pohledávek a závazků obce k 31.12.2016. 

04. Ustanovení likvidační komise pro rok 2017 ve složení – Distler Martin (předseda), 

Frencl Martin (člen), Miroslav Novák (člen). 

05. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.12.2016 – obecní vodovod, v předloženém 

znění. 

06. Organizační zabezpečení 20. zasedání Zastupitelstva obce Stará Červená Voda – 

22.06.2017 v 18:00 hodin. 

 

 

 

 

II. Ukládá: 

 

01.  Oslovit projekční organizaci na zahájení projekčních prací na opravu vodovodu Stará 

Červená Voda a Dolní Červená Voda.  

 

 

 

Ve Staré Červené Vodě dne 30.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 …………………………..     …………………………. 

         Karel Šuhajda, v.r.                        Jan Maceček, v.r.  

            starosta obce                                                                    místostarosta obce 


